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3.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä
4.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä

Lapin Sote-Savotta -hanke kokosi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat yhteen sote-uudistuksessa tarvittavan tiedon jalostamista ja hyödyntämistä
varten. Hanke loi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille verkostomaisen osaamiskeskittymän, johon otettiin kattavasti mukaan viranomaiset,
kolmas sektori, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä asiakkaat. Paikallisen kumppanuuden ja verkostomaisen johtamisen avulla
osaamiskeskittymä voi jatkaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lapin Sote-Savotta –hanke tarjosi ammattilaisille tukea uusimman
tiedon tuottamiseen ja ennakkoluulottoman innovaatioiden hyödyntämiseen. Sote-uudistuksen edetessä hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit
jalkautuvat käytäntöön ja näkyvät asiakastyössä entistä sujuvampina palveluprosesseina.

Hankkeen aikana luotiin keskusteleva ilmapiiri sote-asiantuntijoiden kesken. Selvitys- ja kehittämiskohteet valikoitiin asiantuntijoilta ja asiakkailta
saadun palautteen perusteella. Hanke ei tehnyt irrallisia operaatioita vaan kaikki toiminta oli lähtöisin esille nousseista käytännön toiminnan
kehittämisen tarpeista. Hankkeen aikana laadittiin useita asiantuntijaselvityksiä. Selvitysten tekemiseen osallistui paikalliset moniammatilliset tiimit.
Uusien toimintamallien kehittämisessä lähtökohtana on asiantuntijoiden ja asiakkaiden sisäistämät muutostarpeet. Kehittäjätyöntekijät vertasivat
nykytilaa tavoitetilaan ja maailmalla esiintyviin parhaisiin toimintamalleihin. Tämän pohjalta alueen asiantuntijat saivat rakentaa Lappiin sopivia
toimintamalleja, joiden toimintaa hahmoteltiin käytäntöön simulaatiomallien avulla.

Tulevaisuuden innovointiin hanke tarjosi monenlaista tukea. Hankehenkilökunta järjesti sote-asiantuntijoille innovatiivisia työpajatyöskentelyjä.
Hankehenkilökunta osallistui työpajatyöskentelyyn ja ulkopuolisia konsultteja käytettiin numeronmurskauksessa apuna. Näiden analyysien avulla
havainnollistettiin millaisia taloudellisia vaikutuksia toimintojen muutoksilla tulee olemaan. Hankkeesta tarjottiin tukea myös asiantuntijatiimien
kehittämistyön tueksi.

 
3.2 Hankkeen toiminnan ja tulosten englanninkielinen tiivistelmä
Lapland’s social and health care effort – Innovation and reform of social and health care service production
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The project gathered together the social and health care professionals in order to produced and further develop information that is essential for the
social and health care reform. During the implementation of the project, a network-type knowledge cluster was formed. The cluster included social
and health care professionals, authorities, third sector, research and development organizations as well as the clients.

The project was able to produce new information for the social and health care reform utilizing and refining the knowledge of the cluster. The project
was able to assist in reforming new innovative of service chains that are most suitable in the northern hemisphere. Based on the research results
the new innovative approaches and the best practices were introduce.

Main research material produced during the project
Analysis of the present situation
Health centers’ ward reform
Family centre model
Psychosocial service model
 
4 Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset
 
4.1 Miten hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen ja kuinka hankkeen tavoitteet toteutuivat?
Valtakunnan sote-uudistuksen toteuttamiseksi Lapissa tarvittiin uudistusta koordinoiva ja ohjaava taho. Lapin Sote-Savotta –hanke vastasi tähän
koordinaatiotarpeeseen. Varsinaista sote-uudistusta Lapissa valmisteltiin erillisen Koko Lapin Sote-hankkeen toimesta. Lapin Sote-Savotta-
hankkeen tavoitteena oli verkostomaisen sote-osaamiskeskittymän luominen. Sitä varten kartoitettiin neljä toimivaa kokonaisuutta:1) sosiaali- ja
terveysalan uudistumisessa tarvittavan tiedon kokoaminen ja levittäminen 2)sote-toimijoille uudistumista koskevien ratkaisumallien tuottaminen
perusteluineen 3)t&k-tiedon tuottamistarpeiden kanavoiminen tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioille 4)maakunnan pk-yritysten
innovaatioiden kehittämiseen liittyvän yhteistyön ylläpitäminen.
Hankkeen aloittaessa, sote-uudistusta edeltävässä tilanteessa, sote-palveluista vastasivat Lapin 20 kuntaa,Oulunkaaren kuntayhtymä Simon
kunnan osalta,Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri,Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä,Savukoski-Pelkosenniemi
kansanterveystyön kuntayhtymä ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä.Sote-kenttä oli hajanainen ja uudistukselta puuttui
eteenpäin vievä voima ja poliittisen mandaatin omaava koordinoiva taho. Merkittävän uudistuksen toteuttaminen vaatii faktapohjaista
tietoa ja todennettujen hyvien toimintamallien käyttöönottoa. Lapin yksittäiset kunnat ovat niin pieniä toimijoita, etteivät niiden resurssit aina
riitä yksin uudistuksessa vaaditun tiedon tuottamiseen ja analysoimiseen.Hyväksi todettuja toimintamalleja ei voida kaikilta osin soveltaa
jokaisessa yksittäisessä kunnassa, sillä asiakaspohja ja henkilökuntamäärä ovat rajallisia. Moni hyväksi todettu toimintamalli edellyttää
erikoistumismahdollisuutta, jota kaikissa Lapin pienissä kunnissa ei ole. Esimerkiksi kunnan koko sosiaalitoimesta vastaa muutama työntekijää,
joiden aika kuluu asiakastyössä. Sote-uudistuksen myötä palveluntuottajan pieni volyymi ei ole enää sote-palveluita määrittävä tekijä.Tämän
vuoksi koettiin erittäin tärkeäksi, että Lappiin ja sen erityisolosuhteisiin laaditaan omat hyväksi koetut palveluprosessit. Palveluprosessien ja uusien
toimintamallien tuottamiseen saadaan ulkopuolista apua.
Hanke kokosi eri toimijoiden toivomuksia ja näkemyksiä tiedontarpeista ja kanavoi tietotarpeet eteenpäin kilpailutetuille tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioille. Tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioille järjestettiin kilpailutus- ja esittäytymismahdollisuus, jota oli seuraamassa
hankkeen työntekijöiden lisäksi sote-asiantuntijat. Hanke kohdisti resursseja tutkimustiedon jalostamiseen ja hyödyntämiseen. Tiedontarpeiden
selvittämisessä ja tutkimustulosten työstämisessä olivat mukana paikalliset toimijat.Selvityksiä laadittiin seuraavista asiakokonaisuuksista: Nykytila-
analyysi, Terveyskeskusten vuodeosastotoiminta, Perheiden talo -malli, Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut.
Asiakasprosessiryhmien osaamista ja työskentelyä tuettiin palveluketjujen kehittämiseksi seuraavissa ryhmissä: Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut / Sosiaali- ja perhepalvelut, Mielenterveys ja päihdepalvelut / Aikuisten psykososiaaliset palvelut, Ikäihmisten palvelut, Vammaisten
palvelut, Sairauksien ehkäisy ja hoito sekä päivystyspalvelut / Sairaanhoito ja päivystys, Kuntoutus / Toimintakyvyn edistäminen, Saamenkieliset
palvelut.
Suurimpana haasteena oli alueen usean eri sote-toimijan sitouttaminen yhteiseen tekemiseen. Lapin alueelle oli ehtinyt muodostua pieniä,
vakiintuneita yhteistyökuvioita sote-kehittämisen ympärille. Erilliset toimijat halusivat viedä sote-uudistusta eteenpäin omista organisatorisista
lähtökohdista käsin. Tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ei tapahtunut koko Lapissa yhtenevässä ja samassa mittakaavassa,
johtuen Lapin alueelle jo aikaisemmin syntyneistä vakiintuneista kokoonpanoista ja niiden erillisistä kehittämisvaiheista. Osa alueista oli sote-
uudistustyössä pidemmällä kuin toiset. Oli myös kehittämiskohteita ja -suunnitelmia, joita yksittäiset alueet olivat ennalta valinneet ja joissa halusivat
pitäytyä, eivätkä sen vuoksi olleet kiinnostuneita muusta kehittämistyöstä. Hankkeessa todettiin, että yhteistä tahtotilaa oli vaikea luoda, kun
kehittämistyössä ollaan eri vaiheissa. Moni organisaatio tarvitsee puoli vuotta tai vuoden lähteäkseen mukaan uusiin kehittämistehtäviin. Kuntien
henkilöstöresurssit ovat niin pienet, ettei työtekijöiden aika riitä osallistua kaikkeen kehittämistyöhön.
Tutkimustiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä hanke pyrki huomioimaan kaikki Lapin kunnat ja aluekeskittymät tasapuolisesti.Hanke
mahdollisti kaikkien toimijoiden osallistumisen kehittämisideointiin ja toteutettuihin asiantuntijaselvityksiin. Toteuttaminen pyrittiin aikatauluttamaan
riittävän väljästi, jotta mahdollisimman moni halukas ehtisi niihin mukaan. Toimintoja sopeutettiin paikalliset tarpeet huomioiden, sillä alueelliset ero
Lapin sisällä ovat suuret. Myös tulevan palvelurakenteen on huomioitava Lapin erityisolosuhteet erityisesti laajan maantieteen ja harvan asutuksen
vuoksi.
Lapin Sote-Savotta –hanke onnistui kutenkin tavoitteessa verkostomaisen osaamiskeskittymän rakentamisessa ja hajanaisen sote-kentän
toimijoiden kokoamisessa yhteistoimintaan. Verkostojohtamisen keinoin toimijat koottiin yhteen kehittämään tulevaisuuden palvelujärjestelmää.
Yhteinen tahtotila ja strateginen ohjaus ovat keskeisessä asemassa yhteisen tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittämisessä.
Lapissa eri kuntien sote-toimijoiden kohtaamat haasteet ovat pitkälti yhtenevät. Kuitenkin pienet kunnat ovat rajallisten resurssiensa vuoksi paikoin
vaikeuksissa toimintaympäristön muutosten kanssa. Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden tarttua haasteisiin yhdessä. Valtakunnan tasolla sote-
uudistusta on yritetty niin monta kertaa, että toimijat suhtautuvat suurella epäilyksellä sote-uudistuksen onnistumisen mahdollisuuksiin. Hanke
on pyrkinyt käymään avointa dialogia kuntien sote-asiantuntijoiden ja viranhaltioiden kanssa yhteisten toimintamallien kehittämiseen liittyen,
mutta tähän olisi täytynyt suunnata enemmän resurssia ja keskustelun olisi täytynyt olla säännöllistä. Hankkeessa huomattiin useita kertoja, että
palvelutuotannon kehittämiseen, toimintamallien ja palveluprosessien tarkasteluun on valtavasti kiinnostusta, kunhan asiasta käytiin riittävästi
ennakoivaa ja perusteellista keskustelua. Tämä tarkoittaa samojen toistuvien keskustelujen käymistä kaikkien toimijoiden kanssa.Toimijoiden
saaminen yhteisen pöydän ääreen helpotti ja nopeutti yhteisen käsityksen muodostamista.

Alueen asiantuntijoista koostuvissa työryhmissä on mietitty palvelukokonaisuuksien nykytilaa ja kehittämiskohteita. Kauttaaltaan on tiedostettu Lapin
erityisolosuhteet ja ymmärretty digitaalisten palveluiden tuomat mahdollisuudet.Lapin on kuljettava sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluprosessien
kehittämisessä etulinjassa, jotta se pystyisi vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Asiantuntijat näkevät sote-uudistuksen mahdollisuudet.
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Hankkeessa tehtiin myös case-tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan hyödyntää koko Lapin alueella vastaavissa muutoskohteissa tulevaa Lapin
maakunnan sote-uudistusta silmälläpitäen. Case Rovaniemen kotihoito –pilotin avulla haettiin ymmärrystä kotihoidon tilasta ja haasteista tulevaa
palvelurakenneuudistusta ajatellen, jossa kotihoito tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa. Case Ranua –pilotissa etsittiin vastauksia laitoshoidon
kulttuurin muuttamiseksi hoiva-asumisen, kotona asumisen kulttuuriksi. Case Posion kautta haettiin ymmärrystä mm. tilaajan ja tuottajan välisiin
rooleihin, työn jakoon ja palvelutarpeen arviointiin liittyviin resurssitarpeisiin. Hankkeessa nostettiin vahvasti esiin yksityisen ja kolmannen
sektorin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja konkreettisina toimenpiteinä yhteistyön edistämiseksi tehtiin sähköisen palvelusetelijärjestelmän
käyttöönottoa koskeva selvitys.
Hankkeessa toteutettiin lähiesimiesten muutosvalmennuskoulutus yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa aiemmin kilpailutetun
puitesopimuksen mukaisesti. Valmennus muodostui seuraavista kokonaisuuksista: 1.Sote-ala muutoksessa 2.Muutosprosessi 3.Esimies muutoksen
johtajana.
Verkostomaisen osaamiskeskittymän luomisessa, tiedon tuottamisessa ja innovaatioiden eteenpäin viemisessä henkilöstöllä on keskeinen
merkitys.Hankkeessa tehdyn henkilöstöprosessin aikana pyrittiin luomaan yhtenäistä lappilaista osaamista organisaatioiden muutosvaiheessa.
Erityisesti yhteistoimintamenettelyn yhdenmukaista osaamista pyrittiin kehittämään mm. laatimalla ”osaaminen yhteistoiminnassa”- ohjeistus.
kaikille maakunnan julkisen puolen sote-työnantajille. Hankkeen jälkeen maakunta- ja sote-valmistelun henkilöstötyöryhmä edelleen kehittää mallia.
Tämän lisäksi hankkeen aikana tehtiin merkittävä määrä yhteistyötä alueen ammattijärjestöjen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon saralla toimivien
järjestöjen kanssa. Kokonaisuudessaan hankkeen aikana kerättiin myös valtava määrä pohjatietoa henkilöstöstä. Tämä pohjatieto osaltaan
helpottaa myös uuden maakunnan perustamisessa tarvittavan aineiston kokoamisessa.
Hankkeen loppupuolella päästiin suunnittelemaan maakunnan pk-yritysten innovaatioiden kehittämiseen liittyvän yhteistyön ylläpitämisen rakennetta
ja menetelmiä sekä selvittämään yrityksien, innovaatioiden ja valinnanvapauden kontekstia Pestel-analyysin keinoin. Hankkeessa suunniteltiin myös
Osaamiskeskuksen verkostotyön rakennetta ja menetelmiä. Kyseisistä suunnitelmista tehtiin luonnokset niiden jatkotyöstämistä varten.

 
4.2 Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mitä vaikutuksia tuloksilla on?
Lapin Sote-Savotta hanke onnistui vuorovaikutussuhteiden luomisessa osaamiskeskittymään kuuluvien tahojen välillä. Sote-asiantuntijat, sote-
henkilökunta, asiakkaat, viranomaiset, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot saatiin mukaan yhteisen lappilaisen sote-rakentamiseen.
Osaamiskeskittymä edellyttää avointa vuorovaikutusta kaikkien osapuolten välillä. Sosiaali- ja terveysalan integraatio ei toteudu, jos halukkaiden
uudistukseen osallistuvien määrää rajoitetaan. Kaikki osallistujien näkemys on tärkeä ja hanke onnistui lisäämää toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Hanke oli mukana useassa eri toiminnossa, jossa asiakasnäkökulmaa tuotiin esille. Lappi on niin iso toimita-alue, että sen asiakkaiden on päästävä
vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen luonnollisena osana osaamiskeskittymää, vain siten syntyy aito yhdenvertaisuus ja hyväksytty muutos.
Asiakkaille suunnattuja kehittämistilaisuuksia järjestettiin monessa eri Lapin kunnassa. Erityisen panoksen antoivat kehittäjäasiakkaat.

Tiedontuotantotarpeita kanavoitiin tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Tiedon tarpeita mietittäessä kuultiin paikallisia sote-asiantuntijoita. Tiedon
keräämisvaiheessa sote-asiantuntijoita osallistettiin erilaisin menetelmin. Sote-ammattilaisten työpajoissa tietoa jatkojalostettiin ja kehitettiin
uusia tehokkaampia palveluketjuja. Tiedontuotannosta syntyi paljon niin laadullista kuin määrällistä tietoa, jota sovelletaan palvelujärjestelmässä
käytäntöön. Kaiken kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden palvelujärjestelmiä varten. Näin ollen hankkeessa
aikaansaaduista tuloksista hyötyvät tavalliset lappilaiset palvelunkäyttäjät.

Selvityksiä laadittiin seuraavista asiakokonaisuuksista.
Nykytila-analyysi
Terveyskeskusten vuodeosastotoiminta
Perheiden talo –malli
Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut

Asiakasprosessiryhmien työskentelyä palveluketjujen kehittämiseksi tuettiin seuraavissa ryhmissä
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Sosiaali- ja perhepalvelut
Mielenterveys ja päihdepalvelut / Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Sairauksien ehkäisy ja hoito sekä päivystyspalvelut / Sairaanhoito ja päivystys
Kuntoutus / Toimintakyvyn edistäminen
Saamenkieliset palvelut

 
4.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?
Verkostomaiselle osaamiskeskittymälle on tarvetta tulevaisuudessa. Jatkossa verkostomaisen osaamiskeskittymän toiminta vakiintuu ja se
hakee oman paikkansa maakunnan organisaatiossa. Se on yhteistyöfoorumi, joka mahdollistaa avoimen dialogin ja tarjoaa Lapin maakunnalle
mahdollisuuden onnistuneeseen sote-uudistuksen. Hankkeen aikana tuotettua tietoa viedään eteenpäin kehittämistyöntekijöiden voimin koko
maakunnan alueella.

Hankkeen toimintaan vaikutti Lapissa sote-toimijoiden lukuisa määrä, sillä alueella on Lapin 20 kuntaa, Oulunkaaren kuntayhtymä Simon
kunnan osalta, Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Savukoski-Pelkosenniemi
kansanterveystyön kuntayhtymä ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä ja aktiivisesti toimiva Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus Poske. Myös oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden sote- ym. Osaajat lisäsivät osaltaan toimijoiden lukumäärää.

Toimijoiden runsas määrä kertoo verkostomaisen osaamiskeskittymän tarpeesta. Jos hankkeen voisi käynnistää uudelleen, olisi tärkeä heti
hankkeen alkuvaiheessa purkaa jakautunut toiminta ja toteuttaa kaikki toimenpiteet samanaikaisesti koko Lapin maakunnassa. Hankkeen
näkemys on, että tulevaisuudessa vahvistettu verkostomainen osaamiskeskittymä ja strateginen verkostojohtaminen auttavat hallitun ja yhtenäisen
kokonaisuuden aikaansaamisessa.

Verkostomaisen osaamiskeskittymän ansiosta tulevaisuudessa kehittämiskohteita mietitään yhdessä ja integraatio mahdollistaa koko
maakunnan yhteisen kehittämistoiminnan. Tämä on omiaan tehostamaan toimintaa. Nykyinen toimintamalli on hajanainen. Tulevaisuudessa
verkostomainen osaamiskeskittymä auttaa poistamaan päällekkäisyyksiä ja alueen koko osaamispotentiaalia hyödynnetään tehokkaasti.
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Verkostomainen osaamiskeskittymä toimii myös edunvalvontatahona, joka pitää huolen tuottavasta ja vaikuttavasta toiminnasta ja valvoo sosiaali-
ja terveyspalveluiden tärkeyttä muiden yhteiskunnallisten asioiden rinnalla.

Hanke on tuottanut runsaasti tutkimustietoa sote-uudistuksen toteuttamiseksi. Hankkeessa tuotettuja lopputuloksia on esitelty poliittisille päättäjille
ja sote-asiantuntijoille erikseen järjestetyissä seminaareissa mukaan lukien hankkeen oman loppuseminaari. Lisäksi hankehenkilökunta on esitellyt
tutkimustuloksia oman alan seminaareissa. Merkittävä osa uuden tiedon hyödyntämisestä viedään eteenpäin jo nykyisissä palvelurakenteissa,
mutta osaa hankkeessa kehitetyistä hyvistä käytännöistä ei ole voitu viedä palvelujärjestelmään, sillä toimintojen muutos edellyttää kuntaa
laajempaa sote-aluetta. Nykyisin sote-toiminnot ja soten liittyvät päätökset pitää tehdä jokaisessa kunnassa itsenäisesti, jolloin kuntien välisen
yhteistoiminnan mahdollistava erikoistuminen ja toimintojen tehostaminen ei ole käytännössä mahdollista.

 
4.4 Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisellä alueella tai kuinka alue mahdollisesti muuttui? Saavutettiinko suunniteltu kohderyhmä vai
tuliko siihen muutoksia? Oliko muita toteutukseen liittyviä muutoksia?
Hanke toteutettiin koko Lapin alueella. Maantieteellinen toteutusalue ei muuttunut hankkeen aikana. Kohderyhmään kuului sosiaali- ja terveysalan
asiantuntijat, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, viranomaiset, kolmas sektori ja asiakkaat.
Kohderyhmä osallistui aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen ja hankehenkilökunta huomioi kohderyhmän toivomuksia hankkeen toteutuksessa.
 
5 Seurantatiedot
 
5.1 Päästiinkö toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin (kohta 12) numeerisiin tavoitteisiin? Mistä mahdolliset erot johtuvat?
Uudet innovaatioalustat tai muut innovaatioavaukset (taso 2)

Hanke muodosti Lappiin yhtenevän kehittäjätyöntekijäverkoston, jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Kehittäjäverkostossa oli
mukaan Lapin 20 kuntaa, Oulunkaaren kuntayhtymä Simon kunnan osalta, Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kolpeneen
palvelukeskuksen kuntayhtymä, Savukoski-Pelkosenniemi kansanterveystyön kuntayhtymä ja Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä,
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, kolmas sektori, asiakkaat sekä viranomistahot
ja ammattijärjestöt.

Verkoston toimintaan osallistui useita satoja ihmisiä myös muualta kuin sosiaali- ja terveysalalta.

Innovaatioalustoissa kehitetyt ja pilotoidut tuotteet ja palvelut (taso 10)
Hankkeen aikana kehitettiin palveluprosesseja palvelulinjoittain. Hankkeessa keskityttiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien
sujuvoittamiseen ja tehostamiseen. Hankkeen aikana laadituissa selvityksissä nousi esille sekä laadullista että määrällistä tietoa, jota käytetään
pohjana tulevaisuuden palvelujärjestelmää kehitettäessä. Loppukädessä kehittämistyöstä hyötyvät lappilaiset ihmiset tehokkaampien ja
laadukkaampien palveluiden muodossa.
Yritysten sote-innovaatioiden kehittämisessä hankkeen toimesta on myös oltu mukana. Keskeneräisten innovaatioiden kehittymistä ei hankkeen
toimesta seurata enää hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa laadittiin selvityksiä seuraavista asiakokonaisuuksista (Raportit liitteenä)
Nykytila-analyysi
Terveyskeskusten vuodeosastotoiminta
Perheiden talo –malli
Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut

Asiakasprosessiryhmien työskentelyä palveluketjujen kehittämiseksi tuettiin seuraavissa ryhmissä
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut / Sosiaali- ja perhepalvelut
Mielenterveys ja päihdepalvelut / Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Sairauksien ehkäisy ja hoito sekä päivystyspalvelut / Sairaanhoito ja päivystys
Kuntoutus / Toimintakyvyn edistäminen
Saamenkieliset palvelut

 
5.2 Miten asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hankkeen toteutusta? Mitkä indikaattorit olisivat tukeneet paremmin toteutusta? Mitä
mahdollisia omia seurantatietoja tai indikaattoreita toteutuksessa hyödynnettiin?
Indikaattorit palvelivat hankkeen toteutusta kohtuullisesti, vaikkakin ne kuvaavat hankehenkilökunnan työtä vain yhdeltä osa-alueelta. Onnistuneen
toiminnan kannalta hankehenkilökunnan aktiivisuus sidosryhmään oli erittäin tärkeä. Lopputuloksiin pääseminen edellytti valtavasti työtä,
neuvotteluja ja suunnitelmia, joista osa kantoi hedelmää. Käytetyt indikaattorit antoivat suppean kuvan hankkeessa tehdystä työmäärästä, hankkeen
lopputuloksista ja sisällöllisten tavoitteiden toteutumisesta.
 
6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 
6.1 Miten hanke kartutti tuensaajan hanketyöosaamista ja hankkeen sisällön mukaista osaamista?
Lapin liitolla ei ollut ennestään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tai työtehtäviä, joten alakohtainen osaaminen sote-uudistukseen sekä
laajemminkin sosiaali- ja terveysalan osaaminen vahvistui merkittävästi. Hankeosaamista Lapin liitolla on runsaasti ja Lapin Sote-Savotta –hanke
osaltaan ylläpiti ja vahvisti Lapin liiton hankeosaamista.

 
6.2 Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskejä ja kuinka niihin reagoitiin?
Lapin Sote-Savotta –hankkeen toimintaympäristöön merkittävin riskitekijä oli valtakunnan tason sote-uudistuksen suuret linjamuutokset. Toiminnan
kehittäminen ja tiedon tuottaminen sen tarpeisiin edellyttää, että näkemys tulevaisuuden tahtotilasta on selkeä. Hankkeen toiminnan aikana
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valtakunnan tasolla on väläytelty eri vaihtoehtoja sote-alueiden lukumäärästä. Tämä toimintaympäristön turbulenssi on luonut haasteita Lapin Sote-
Savotta -hankeen työskentelylle.

Hanke linjasi riskianalyysissään, että sen on vietävä kehittämistyötä eteenpäin huolimatta vaihtuvista hallituksista ja sote-trendeistä. Valtakunnan
tason linjauksista huolimatta Lapin palveluita tulee kehittää huomioiden alueen erityisolosuhteet ja siten sote-kehittämistyötä on viety eteenpäin
kompleksisesta työympäristöstä huolimatta. Lapin tuleva sote-organisaatio pystyy hyödyntämään hankkeessa tuotettua tietoa riippumatta tulevista
hallintomalleista.

Henkilöstöriski on pienissä hankkeissa merkittävä uhkatekijä. Hankkeita pyöritetään muutaman erityisosaajan voimin, jolloin särkymävaraa ei
juuri ole. Hanketyöntekijöiden toivotaan sitoutuvan hankkeeseen sen koko toteutumisajaksi. Lapin Sote-Savotta -hanke onnistui rekrytoimaan
monipuolisesti asiantuntijoita, jotka täydensivät toistensa osaamista. Hankehenkilöstö sitoutui hankkeen toteuttamiseen.

Hanketoiminnan oikeellisuudesta huolehtiminen kuuluu hankehenkilökunnan vastuulle ja hankkeilla on aina riski tukikelpoisuuden täyttämisessä.
EU-hankkeissa on tarkkaan määritelty, mitä hankkeen aikana saa tehdä ja mitkä toiminnot ovat hyväksyttäviä. Hyväksyttyjen ja hyväksymättömien
toimintojen raja on erittäin tiukka. Lapin Sote-Savotta -hankkeen alussa projektijohto ja hankehenkilökunta huomasivat joutuvansa käyttämään
suuresti aikaa perehtyäkseen hankkeen kannalta oikeansuuntaisiin ja hyväksyttäviin toimintoihin. Epävarmoissa tilanteissa konsultointimahdollisuus
rahoittajan edustajan kanssa oli suureksi eduksi. Tämän avulla hanketyöntekijät pystyivät laatimaan selkeän rajauksen rahoitusehtojen mukaisille
hyväksytyille ja hyväksymättömille toiminnoille.

Merkittävänä riskinä hankkeen kannalta oli ulkopuolisten toimijoiden taholta tuleva painostus toteuttaa hankkeen tavoitteisiin ja rahoitusehtoihin
sopimattomia toimintoja. Lapin Sote-Savotta -hanke kohtasi suuria odotuksia ja toivomuksia ulkopuolisilta. Hankkeen ulkopuolisilla toimijoilla oli
usein erittäin hyviä ja kannatettavia ideoita, mutta mikäli ne eivät olleet hankkeen tavoitteisiin ja rahoitusehtoihin sopivia, niitä ei voitu toteuttaa.
Tämän asian selittäminen ulkopuolisille sidosryhmille osoittautui työlääksi tehtäväksi. Hankkeen yhtenä haasteena oli tiukassa hankelinjassa ja
oikeissa toiminnoissa pysyminen huolimatta ulkopuolelta tulevasta paineesta sopeuttaa toimintaa eri suuntaan.

 
6.3 Miten ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta? Miten ohjausryhmä luonnehti hankkeen onnistumista?
Jokaisella hankkeella tulee olla asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ohjausta ja seurantaa varten. Vastuu hankkeen toteuttamisesta on
tuensaajalla, ei ohjausryhmällä. Lapin Sote-Savotta –hankkeen ohjausryhmä koostui monipuolisista pitkän linjan asiantuntijoista, joita on valittu eri
osaamisaloilta. Ohjausryhmässä on mukana kunnanjohtajia, kuntien sosiaali- ja perusturvajohtajia, molempien sairaanhoitopiirien johtajat, AVI, TE-
toimisto, Lapin yliopisto, Poske, Lapin AMK, Saamelaiskäräjät, ammattijärjestöjen edustajat.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.1.2015 ja tämän jälkeen kokouksia on pidetty kokouksia noin kerran kuussa, yhteensä 16 kokousta.

Kokouksissa ohjausryhmälle raportointiin hankkeen etenemisestä ja ohjausryhmä kävi vilkasta keskustelua käsiteltyjen aiheiden puitteissa.
Ohjausryhmää voisi luonnehtia asiantuntevaksi, keskustelevaksi ja kantaa ottavaksi. Hanketyöntekijät olivat hanketyössä yhteydessä ohjausryhmän
jäseniin virallisten ohjausryhmän kokousten välillä, mikä entisestään vahvisti osallistuvuutta. Hanketyöntekijät kokivat, että ohjausryhmän jäsenten
vahva asiantuntijuus ja kokemus auttoivat hankkeen onnistuneessa toteuttamisessa. Hanketyöntekijöille syntyi sellainen kuva, että ohjausryhmä on
valmis antamaan oman osaamisensa onnistuneen hankkeen aikaansaamiseksi. Ohjausryhmä tuki hankehenkilöiden työtä.

Ohjausryhmältä kerättiin palautetta hankkeen aikana kaksi kertaa sähköisellä kyselyllä. Hankkeen lopussa saadun palautteen mukaan 75%
vastaajista arvioi, että hankkeen suunnitteilla olevista toimenpiteistä on raportoitu ohjausryhmälle paljon ja loput 25% arvioi, että suunnitteilla
olevista toimenpiteistä on raportoitu kohtalaisesti. Vastaavasti 62,5% vastanneista arvioi, että jo tehdystä työstä raportoitiin erittäin paljon tai paljon
ohjausryhmälle, ja 37,5% oli sitä mieltä, että tehdystä työstä raportoitiin kohtalaisesti. Erot osoittavat, etteivät kaikki ohjausryhmän jäsenet kokeneet
tai huomanneet pääsevänsä vaikuttamaan suunnitteilla oleviin hanketoimenpiteisiin. Tämä johtui osalta suunnitteluprosessin nopeasta temposta.
Esille nousseet ideat laitettiin nopeasti liikkeelle hanketyöntekijöiden toimesta. Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen kuukausi, jolloin
yhteiseen etukäteiskeskusteluun ei jäänyt aikaa, kun asiat haluttiin viedä ripeästi eteenpäin ja esitettyyn tarpeeseen vastata. Huomioitavaa kuitenkin
on, että hanketyöntekijät olivat yhteydessä ohjausryhmän jäsenten kanssa puhelimitse ja sähköpostitse ohjausryhmän kokousten välillä.

Hankkeen maakunnallisen ohjausryhmän kokoukset haluttiin pitää vuorovaikutteisina ja keskusteluja varten haluttiin varata runsaasti aikaa.
Kyselyssä selvitettiin kuinka avoimina ja keskustelevina ohjausryhmän kokouksia pidetään. 75% vastanneista arvioi, että ohjausryhmän kokoukset
olivat heidän mielestään kohtalaisesti avoimia ja keskustelevia. Vastanneista 87,5% koki, että voi vaikuttaa hankkeen etenemiseen kohtalaisesti tai
vähän.

Kysyttäessä missä määrin hanke on onnistunut toteuttamaan hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kyselyyn vastanneista 44,4% koki,
että paljon. Yhtä moni 44,4% koki, että kohtalaisesti. Vastanneista 11,1% koki että toimenpiteiden toteuttamisessa ollaan onnistuttu vain vähän.
Avoimena vastauksena esitettiin, että innovatiivisuus ja parhaat käytännöt ovat haasteellinen kokonaisuus ja kaikilta osin niissä ei onnistuttu
parhaalla mahdollisella tavalla. Avoimissa vastauksissa toivottiin myös, että henkilöstöön liittyvää aineistoa ja tietoa olisi kerätty enemmän.

 
6.4 Miten kohderyhmä koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmältä on saatu?
Hankkeen kohderyhmään kuului ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat, viranomaiset ja TKI- organisaatiot. Toissijaisena kohderyhmän
on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat, joita varten palvelujärjestelmää kehitetään.

Hanketyöntekijät pyrkivät mahdollistaman avoimen keskusteluun hankkeen toteutusvaiheessa, jotta hanke vastaisi mahdollisimman hyvin
kohderyhmän tarpeisiin. Tavoitteena oli, että kaikki hankkeen toimenpiteet ovat lähtöisen kohderyhmän toivomuksista. Kehittäjäasiantuntijat
toivatkin hankeen tietoon paljon selvitys- ja osaamistarpeita, joihin vastattiin mahdollisuuksien mukaan.

Saadun palautteen perusteella hankkeen toimintaa oltiin tyytyväisiä. Joiltain osin koettiin, että laaditut asiantuntijaselvitykset eivät ihan aina
sisältäneet suuresti uutta tietoa, mutta tietoa aiottiin kuitenkin käyttää oman organisaation kehittämisessä.

Sote-tuotannon alaryhmän viimeisessä kokouksessa kerättiin palautetta myös verkostomaisesta työskentelystä ja yhteistyöstä. Palautteen mukaan
sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheessa konkreettisia ratkaisuja ei ole vielä voimallisesti saatu eteenpäin, koska lainsäädännön valmistelu on
ollut pahasti kesken. Ja koska hankkeen resursseja ei ole voitu käyttää eikä ole käytetty sote-uudistuksen valmisteluun, on valmistelulta puuttunut
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selkeä johtajuus. Verkostossa mukana olleiden on aika ajoin ollut vaikea hahmottaa sote-uudistuksen valmistelun ja hankkeen tavoitteiden toisaalta
erillisyys, toisaalta tiivis yhteys.

 
7 Horisontaaliset tavoitteet
 
7.1 Sukupuolten tasa-arvo

 Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa tehtiin toimintaympäristön analyysi
sukupuolinäkökulmasta

x Sukupuolivaikutuksia on analysoitu suvauskoneella.
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hanke keskittyy sosiaali- ja terveysalan toiminnan
kehittämiseen, jolloin toimintaympäristö on naisvaltainen
eikä koe samanlaisia haasteita sukupuoli ja tasa-
arvonäkökulmasta kuin moni muut sektori.

Sukupuolinäkökulma huomioitiin hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

x Sukupuolivaikutuksia on analysoitu suvauskoneella.
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Hanke keskittyy sosiaali- ja terveysalan toiminnan
kehittämiseen, jolloin toimintaympäristö on naisvaltainen
eikä koe samanlaisia haasteita sukupuoli ja tasa-
arvonäkökulmasta kuin moni muut sektori.

Viranomaisen toimintaa säätelee mm. Tasa-arvolaki.
Myös STM:n ohje valtavirtaistamisesta on otettu
huomioon. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarjotaan
yhdenvertaisesti asiakkaille riippumatta heidän
sukupuolesta.

Hankkeen päätavoite oli sukupuolten tasa-arvon
edistäminen

x Hankkeen päätavoite on rakentaa verkostomallinen
osaamiskeskittymä.

 
7.2 Kestävä kehitys

Vaikutuksen kohde Vaikutusaste
Välitön

vaikutus
Välillinen
vaikutus

Perustelu

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2 Harvaan asutussa Lapissa välimatkat palveluihin ovat

usein pitkät. Toimintatapoja muuttamalla voidaan
vähentää yksityisautoilua ja liikkumisen tarvetta, tämä
pienentää liikenteestä syntyvien hiilidioksidipäästöjen
määrää.

Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä hankkeen
keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä digitaalisia
palveluita ja asiakkaan mahdollisuutta osallistua
omahoitoon ja etävastaanotoille. Hankkeen tuella
rakennetuissa malleissa yhä useampi saa laadukkaita
palveluita sähköisessä muodossa omassa kodissa
tai lähipalvelupisteessä. Esimerkiksi terapiaistuntoja,
osa sosiaalipalveluista ja vertaisryhmätapaamisia
voidaan toteuttaa etänä videoneuvotteluja käyttäen.
Tämä vähentää liikkumisen tarvetta ja siitä ympäristöön
kohdistuvaa rasitusta.

Tulevaisuudessa yhä useampi saa lähipalvelupisteestä
myös erikoislääkärin konsultointeja. Erikoissairaanhoidon
toimipisteet sijaitsevat Lapissa usein kaukana
asiakkaasta, jolloin lähipalveluna tuotettuina ne
vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja takaavat palvelutason
korkean laadun.

Hankkeessa kehitetyissä malleissa lähipalvelupisteessä
sairaanhoitaja tutkii potilasta ja lääkäri voi etänä tehdä
tutkimuksen ja kirjoittaa reseptin. Nykyinen teknologia
mahdollistaa, että lääkäri voi etänä seurata omalta
monitoriltaan esim. korvakäytävää tai sydänääniä. Näin
lähipalvelupisteissä toteutetut erikoislääkärikäynnit
vähentää liikkumisen tarvetta.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja
kasvihuonekaasut)

0 0
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Vaikutuksen kohde Vaikutusaste
Välitön

vaikutus
Välillinen
vaikutus

Perustelu

Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8 Yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista on sote-

elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Tällä hetkellä
julkisen palvelutuottajien lisäksi markkinoilla toimii
yksityisiä sote-yrittäjiä kuin myös kolmannen sektorin
toimijoita.

Valtakunnan linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta ja
monituottajamallista mahdollistavat elinkeinorakenteen
monipuolisen kehittämisen. Lapin Sote-Savotta -hanke
on pitänyt tärkeänä kehittää sellaisia toimintamalleja,
jotka mahdollistavat erikokoisten paikallisten toimijoiden
mukaan tulemisen sote-palvelujärjestelmään.

Ruotsin kokemuksen mukaan suuret, yksityiset sote-
tuottajat eivät jalkaudu pienille markkina-alueille, kuten
Suomen Lappiin verrattiin haja-asutusalueille. Tämän
vuoksi Lapin Sote-Savotta –hanke on nähnyt tärkeäksi
tukea sellaisia sote-rakenteita, jotka mahdollistavat
paikallisten yrittäjien toiminnan kehittämisen osana sote-
integraatiota.

Ainoastaan paikallisten toimijoiden tukeminen
yrittäjyyteen mahdollistaa aidon asiakkaan
valinnanvapauden ja monituottajamallin toteutumisen
Lapissa.

Paikallisen elinkeinorakenteen tuntemus on varmistettu
osallistamalla asiantuntijoita jokaisesta Lapin 21
kunnasta sote-kehittämistyöhön. Paikalliset asiantuntijat
ovat tunnistaneet yksityisen toimijoiden vahvuudet
monipuolisen ja kattavan palvelujärjestelmän
rakentamisessa.

Esimerkkejä paikallisista palvelutuottajista, joiden
määrä tulee sote-uudistuksen jälkeen lisääntymään,
on erityisen paljon perhepalveluissa ja ikäihmisten
kotipalveluissa. Tämän tietämyksen pohjalta Lappiin on
tarkoitus rakentaa monipuolinen palvelurakenne, jonka
keskeisiä toimijoita ovat paikalliset yrittäjät ja kolmas
sektori.

Kehittämisverkostoissa on tunnistettu, että ainoastaan
paikallista yrittäjyyttä tukemalla, voidaan taata kilpailun
tuoma tehokkuus ja palveluiden korkea laatu harvaan
asutussa Lapissa.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6 Lapin Sote-Savotta –hanke keskittyy sosiaali- ja
terveysalan uusimman tiedon ja osaamisen tuottamiseen
ja hyödyntämiseen. Voidaan sanoa, että lähes koko
hankkeen toiminta keskittyy aineettomien tuotteiden
ja palveluiden kehittämiseen. Lisäksi sosiaali- ja
terveysalan palvelut ovat taloudellisesti mitattuina erittäin
merkittävä osa tämän hetken julkista palvelujärjestelmää.
Uudessa sote-mallissa, jonka kehittämistä Lapin Sote-
Savotta –hanke tukee, paikallinen yrittäjyys vahvistuu
monituottajamallin kautta.

Liikkuminen ja logistiikka 4 6 Uusia palvelumalleja kehitettäessä huomioidaan
etäpalveluiden mahdollisuus, jolloin asiakas saa joko
kotona tai lähipalvelupisteessä tarvitsemansa tuen.

Tällaiset joko asiakkaan kotona tai lähipalvelupisteissä
etäyhteydellä tarjotut palvelut vähentävät asiakkaan
hiilijalanjälkeä ja ovat ympäristöystävällinen tapa tuottaa
palveluita. Asiakkaan yksityisautoilu vähenee, kun
asiakas saa palvelun kotona. Myös yksityisautoilun
kilometrimäärät pienenevät, kun palveluita voidaan
tarjota lähipalvelupisteessä alueellisen keskuksen
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Vaikutuksen kohde Vaikutusaste
Välitön

vaikutus
Välillinen
vaikutus

Perustelu

tai erikoissairaanhoidon yksikön sijaan. Alueellisiin
keskuksiin ja erikoissairaanhoidon yksiköihin on Lapissa
pitkät matkat.

Uusia innovatiivisia palveluiden tuottamisen
tapoja on muun muassa etälääkärivastaanotto
lähipalvelupisteessä, jossa sairaanhoitaja käyttää
digitaalisia tutkimusinstrumentteja, kuten stetoskooppia,
ja lääkäri etäyhteyden kautta kuulee sydänäänet, tekee
tutkimuksen, diagnoosin ja antaa jatkohoito-ohjeet.

Myös psykologin vastaanottoja ja terapiaistuntoja on
mahdollista järjestää videoneuvottelulaitteilla joko
suoraan asiakkaan kotona tai lähipalvelupisteessä,
mikäli etälaitteita ei ole asiakkaan kotona, tai jos asiakas
kokee tarvitsevansa tukihenkilökseen esim. lähihoitajan
tai psykiatrisen sairaanhoitajan, joka voi toimia myös
verkostotukihenkilönä.

Monet innovatiiviset ja jo toteuttamiskelpoiset
menetelmät on mahdollista ottaa käyttöön Lapin
sote-palveluissa ja ne mahdollistavat laadukkaiden
lähipalveluiden saatavuuden ja voivat osaltaan,
jopa nostaa palvelun tasoa, sillä yksittäisen alan
erityisasiantuntijuus on etämenetelmin mahdollista
hankkia mistä päin Suomea tahansa. Tällä hetkellä
jostain erityisosaajista on Lapissa pula, mutta muualla
Suomessa voi olla ylitarjontaa, jolloin etäpalveluilla
voidaan kohdentaa tarjonta vastaamaan kysyntään.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvointi 8 8 Asiakaslähtöisyys on ollut palvelusuunnittelun

lähtökohtana. Koska kyseessä on sosiaali- ja
terveysuudistukseen liittyvä hanke, ovat keskeisimmät
toimenpiteet liittyneet juuri ihmisten terveyden,
hyvinvoinnin, esteettömyyden ja osallisuuden
vahvistamiseen. Uuden toiminnan suunnittelun
lähtökohtana on pidetty omatoimisuutta ja ennakoivia
palveluita, mikä siirtää painoa omaan hoitoon,
osallisuuteen ja asiakkaan vastuun lisäämiseen oman
toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Kaikkia palvelulinjoja on kehitetty huomioiden ihmisten
yhä suurempi
halukkuus ja kyky ottaa vastuuta omasta hoidosta ja
hyödyntää digitaalisia ratkaisuja. Palvelujärjestelmää
kehitettäessä huomioitiin kaksisuuntaisesti saatavuus ja
sähköiset yhteydenpitomenetelmät asiakkaan ja sote-
asiantuntijan välillä.

Hanke on tukenut asiantuntijapalveluilla monia eri
sosiaali- ja terveydenhuollon ryhmiä, jotka huomioivat
ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden
ylläpidon yhdenvertaisesti koko asiakasryhmässä.
Muutamia esimerkkejä ryhmistä, joissa hyvinvointia on
edistetty 1) sairauksien ehkäisy ja hoito 2) toimintakyvyn
edistäminen ja kuntoutus 3) vammaispalvelut 4)
päivystys ja ensihoito 5) ikäihmisten palvelut.

Hanke on kohdistanut asiantuntijatukensa erittäin
monipuolisesti laajalle asiakaskentälle huomioiden
myös erityisryhmät kuten ikäihmiset ja vammaiset
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hankkeella
on ollut myönteinen vaikutus useaan eri hyvinvoinnin
osatekijään. Lähtökohtana on ollut ihmisen toimintakyvyn
säilyttäminen tai lisääminen henkilökohtaisista
valmiuksista riippuen. Kaikki toiminta ei voi tähdätä
työkyvyn ylläpitämiseen, sillä osa väestöstä on pysyvästi
työvoiman ulkopuolella. Tältä osin tavoittaa on luoda
mahdollisuudet hyvän elämän saavuttamiseen.

Tasa-arvon edistäminen 0 0
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Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8 Hanke huomioi sosiaali- ja terveysuudistusta
toteutettaessa kansalaisten yhdenvertaisuuden koko
Lapin maakunnan alueella. Sote-uudistuksessa on
ensisijaisen tärkeää huomioida vähemmistöasemassa
tai muuten haavoittuvassa asemassa olevien
yhteiskunnallisten ryhmien tasa-arvon toteutuminen,
koska nyt toteutetulla uudistuksella on kauaskantoisia
vaikutuksia palvelujärjestelmään.

Lapin maakunta on pinta-alaltaan 30,5 % Suomen
maapinta-alasta ja Lapissa asuu 183 330 ihmistä, 2
ihmistä neliökilometriä kohden, mikä tekee Lapista
harvaan asutun alueen. Palveluketjuja suunniteltaessa
on käyty läpi lähipalveluiden tarjoaminen harvaan
asutuilla alueilla. Sote-palveluita suunniteltaessa on
huomioitu lappilaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet
palveluiden saatavuudessa. Maantiede tuo omat
haasteensa yhdenvertaisuudelle, minkä vuoksi
lähipalveluiden vahvistetaan uuden teknologian keinoin
ja digitaalisesti pystytään tarjoamaan jopa nykyistä
laadukkaampia palveluita lähipalveluiden muodossa.

Lapin maakunnassa on toiminut esimerkiksi
mielenterveyspalveluita ja vammaispalveluita kehittävät
ryhmät, jotka ajavat erityisryhmien yhdenvertaisuutta
yhteiskunnassa. Toimivilla, yhteiskuntaan suuntaavilla,
tukevilla ja integroivilla palvelumenetelmillä vähennetään
erityisryhmien eriarvoisuutta ja lisätään yhteiskunnan
erilaisuuden hyväksymistä.

Saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on
huomioitu kaikissa työryhmissä ja lisäksi on erikseen
perustettu saamenkielisten ryhmä, joka seuraa ja
huolehtii yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta
sote-palveluiden kehittämisessä.

Maahanmuuttajien määrä kasvaa Lapissa.
Tulevaisuuteen katsovassa sote-uudistuksessa päätettiin
huomioida myös maahanamuuttajien kokemukset
palvelujärjestelmän kehittämisessä. Aivan kuten
kehittäjäasiakkaita (kokemusasiakkaita) on otettu
mukaan uuden toimintamallin hahmottamiseen,
järjestettiin myös maahanmuuttajille mahdollisuus antaa
palautetta ja osallistua uuden sote-mallin rakentamiseen.

Hanke on monilla tavoin edistänyt erityisryhmien
yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Erityisryhminä on huomioitu mielenterveyspotilaat,
mielenterveyskuntoutujat, päihderiippuvaiset, vammaiset.
Lisäksi on huomioitu kulttuuriset erityisryhmät kuten
maahanmuuttajat, viittomakieliset ja saamelaiset.

Asukkaiden yhteiskunnallista ja kulttuurillista
yhdenvertaisuutta tuettiin hankkeessa panostamalla
lukuisiin asukastilaisuuksiin, joita järjestettiin mm.
Inarissa, Sodankylässä, Enontekiöllä, Kemissä,
Keminmaalla, Muoniossa, Simossa, Tervolassa,
Torniolla ja Ylitorniolla

Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

 
8 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin
 
8.1 Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?
Hanke oli aktiivisesti yhteydessä tiedotusvälineisiin heti hankkeen käynnistämisestä lähtien. Toimittajia pyydettiin mukaan hankkeen yhteydessä
järjestettyihin tilaisuuksiin ja toimittajille järjestettiin erillisiä tiedotustilaisuuksia merkittävien tapahtumien yhteydessä. Hanke sai näkyvyyttä erityisesti
paikallistason toiminnasta alueen lehdissä ja radiossa. Luonnollisesti toimittajille jää omaa harkintavaltaa juttujen julkaisuissa ja osaa laadituista
tiedotteista ja materiaaleista ei aina julkaistu. Osittain toimittajat julkaisivat juttuja, joiden sisältö ei vastannut hankkeen sanomaa, mutta vapaassa
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journalismissa virheiden mahdollisuutta ei voi koskaan täysin poissulkea. Pääosin tiedotusvälineiden toteuttama viestintä oli hankkeen osalta
oikeansisällöistä ja relevanttia.

Aluksi hankkeella oli oma internetsivu Lapin liiton kotisivuilla. Sivulta löytyi hankkeen perustiedot. Todettiin kuitenkin tämän olevan viestinnän osalta
vähimmäistasoa, minkä seurauksena päätettiin perustaa hankkeelle Twitter-tili sekä omat verkkosivut www.lapinsotesavotta.fi. Näkyvyyttä saatiin
myös hankkeen esitteillä ja rullajulisteilla, joita laitettiin esille niin seminaaritiloihin kuin virastotaloihinkin.

Käynnistämisvaiheessa kartoitettiin alueella toimivia avainhenkilöitä, joista koottiin yhteyshenkilölista. Tärkeistä tapahtumista tiedotettiin
sähköpostitse käyttäen yhteyshenkilölistaa jakelukanavana. Hankkeen uutiskirje julkaistiin kymmenen kertaa. Uutiskirjeessä kerrottiin sekä tehdystä
työstä kuin tulevista tapahtumista.

Omatoimista viestintää harjoitettiin olemalla mukana paikallistason tapahtumissa, joissa kohdattiin sote-alan ihmisiä ja asiakkaita. Majakan ja
Lpshp:n järjestämässä järjestöseminaarissa 22.3.2016 oli mukana sosiaali- ja terveysalan kolmannen sektorin toimijoita ja Lapin Sote-Savotta oli
mukana tilaisuudessa kuulemassa järjestöjen toivomuksia ja palautetta sote-uudistuksesta sekä vastaamassa järjestöiltä tulleisiin kysymyksiin.
Vastaavasti Lapin yliopisto ja Lapin AMK järjestivät sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatioiden työntekijöille sote-aiheisen seminaarin
3.3.2016, johon Lapin Sote-Savotta osallistui. Lapin Sote-johto kokoontui Pohtimolammella 24-25.11.2016. Lapin perusterveydenhuollon yksiköt
suunnittelivat päivät yhteistyössä Lapin Sote-Savotta –hankkeen henkilökunnan kanssa. Kyseisessä tulevaisuusseminaarissa luotiin katsaus
tulevaan ja muutokseen.

Hankkeen loppuseminaari pidettiin Rovaniemellä 16.8.2017. Seminaari oli vuorovaikutteinen ja siinä käytettiin Puimala-menetelmää. Osallistujia
oli satakunta. Seminaarin ohjelma koostui menneisyyteen katsomisesta (mistä hankkeen tarve juonsi juurensa), nykytilanteen katsauksesta ja
viestikapulan välittämisestä väliaikaishallinnolle. Seminaarin loppupuolella pohdittiin myös "hyvää sotea" ja lopuksi heräteltiin sote-sektorista
koostuvaa yleisöä huomaamaan, että "muutos lähtee meistä jokaisesta" ja keskusteltiin yhteisestä tulevaisuuden tekemisestä. Tilaisuutta pidettiin
onnistuneena.

Julkisia tiedotus- ja kohtaamistilaisuuksia järjestettiin useamman kerran hankkeen toiminta-aikana. Asukkaiden marraskuu toteutettiin Länsi-Pohjan
alueella marraskuussa 2015 ja tuolloin hanke järjesti yhteistyössä alueen kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön
kanssa tilaisuuksia sekä sote-henkilöstölle kuin kuntien asukkaille. Sote-henkilökunnalle suunnatussa tilaisuudessa tehdystä sote-kehittämistyöstä
kerrottiin sekä keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä. Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja näkemyksiä sote-palveluista ja -
uudistuksista. Asukkaille järjestetyissä tilaisuuksissa pyrittiin kattavaan ja matalan kynnyksen osallistumiseen. Ajatuksen oli tarjota kaikille asukkaille
mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa palveluiden nykytilasta ja esittää toivomuksista, joita sote-uudistuksen yhteydessä pitäisi viedä
eteenpäin. Marraskuussa 2015 tilaisuuksia järjestettiin Kemissä, Keminmaassa, Simossa, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniossa. Samalla kokeiltiin
ja muovattiin osallistamisen ja kuulemisen toimintatapoja.

Vastaavia ammattilaisille, päättäjille ja kansalaisille suunnattuja tilaisuuksia järjestettiin keväällä 2016 Muoniossa ja Enontekiöllä, jolloin
yhteistyötahoina kuntien lisäksi oli Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Lapin sairaanhoitopiiri. Pelkosenniemellä järjestettiin
sote-henkilökunnan etäyhteydellä tiedotustilaisuus 26.1.2016. Syksyllä 2016 järjestettiin asiakas-henkilöstötilaisuuksia Inarissa, Utsjoella ja
Sodankylässä.

Hanke keräsi myös palautetta sote-uudistuksista Otakantaa.fi sivustolla.

Verkostomaisen toimintamallin luominen on edellyttänyt yhteistyötä monen eri toimijan kanssa. Erityisen paljon yhteistyötä on tehty alueen kuntien,
sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymien kanssa. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin yliopisto ja Lapin AMK
olivat myös läheisiä yhteistyötahoja.

Vakiintunutta ja säännöllistä yhteistyötä tehtiin useamman eri hankkeen kanssa. Yhteistyöhankkeita ovat Paljon palveluita käyttävät, paljon tukea
tarvitsevat PATU-hanke, Miehinen juttu –hanke, Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet –hanke, Tulevaisuuden sairaala –hanke, Sociopolis-hanke,
Seniori Kaste –hanke sekä Virtu-fi – sähköiset palvelut lappilaisille –hanke.

Hankkeen henkilökunta koki ajoittain riittämättömyyden tunnetta viestinnän tehtävissä, vaikka Lapin liiton viestintävastaava antoi oman panoksensa
viestinnän toteuttamisessa. Nykyajan viestintävaatimukset ovat kovat ja tietoja pitäisi tuottaa lähes päivittäin. Kuitenkin käsityksemme mukaan
kaikki keskeiset yhteistyötahot olivat tietoisia hankkeen toiminnasta ja osallistuivat hankkeen toimintaan. Hankkeen toiminnan kannalta alkuaikoina
laadittu yhteyshenkilölista ja sähköpostiviestintä osoittautui tehokkaaksi tavaksi toteuttaa viestintää. Sähköposti koettiin riittävän henkilökohtaisena
ja ajantasaisena välineenä ja se mahdollisti molempiin suuntiin kulkevan yhteydenpidon.

Hankkeen toiminnasta tiedotettiin osallistumalla kymmeniin eri organisaatioiden ja toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin, seminaareihin ja kokouksiin
ja pitämällä niissä alustuksia, esitelmiä, luentoja ja kommenttipuheenvuoroja. Tiedottaminen ei koskenut pelkästään kuntasektoria tai muutakaan
julkista sektoria, vaan myös muitakin toimijoita järjestöistä yrityksiin sekä tiedottamista suoraan asukkaille ja kansalaisille.

 
8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten liittyi ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai
hankekoodit)
(Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.)

Lapin Sote-Savotta –hankkeen tarkoituksena oli kehittää verkostomaista osaamiskeskittymää, minkä vuoksi yhteistyö muiden hankkeiden ja
toimijoiden kanssa oli keskeistä. Vakiintunutta ja säännöllistä yhteistyötä tehtiin useamman eri hankkeen kanssa, joista suurin osa sai rahoituksensa
kunnilta, kuntayhtymiltä ja Kaste-rahoituksesta.

Yhteistyöhankkeita olivat kasterahoitteiset Paljon palveluita käyttävät, paljon tukea tarvitsevat PATU-hanke, Miehinen juttu –hanke, Pohjoinen sote
ja tuottamisen rakenteet –hanke, Seniori Kaste –hanke.

Muita yhteistyöhankkeita oli Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin Inhimillisesti tehokas uusi sairaala –hanke / ITU 2022 -hanke, Lapin
korkeakoulukonsernin Sociopolis-hanke sekä Virtu-fi – sähköiset palvelut lappilaisille –hanke, joka on rahoitettu Lapin liiton Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta vuosille 2014–2017. Hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja
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toteuttajana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä alueen kuntien, kuntayhtymien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimivien
tahojen kanssa.

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa oli välttämätöntä toiminnan onnistumisen kannalta. Ainoastaan moniammatillisella yhteistyöllä oli mahdollista
muodostaa hankkeen tavoitteessa mainittu verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden
käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana. Palveluprosesseiden innovointi ja tietotarpeiden kanavointi koulutusorganisaatioille
vaati tiiviin yhteistyön hankkeiden kanssa, joiden parissa sote-ammattilaiset toimivat. Yhteistyön tarkoituksen oli kuulla niitä tarpeita, joita
ammattilaisilla oli ja toimia toiminnan kehittämisen tukena. Yhteistyötä esiintyi runsaasti ja siihen olivat kaikki osapuolet pääosin tyytyväisiä.
 
9 Aineiston säilytys
 
9.1 Missä hankkeen aineisto säilytetään tai arkistoidaan? Yhteyshenkilön yhteystiedot.
Lapin liitossa. Asianhallintasihteeri Pirjo Vaara p. 040 711 8389
 
10 Liitteet ja allekirjoitus
 
Liitteet
LIITE 1. LSHPn alueen sote-palveluiden nykytilakuvaus final
LIITE 2. Tk-vuodeosastojen sekä kuntoutuksen toimintojen uudelleen järjestäminen LPSHP
LIITE 3. Tk-Vuodeosastoselvitys_LSHP loppuraportti
LIITE 4. Perheiden_talo_LPSHP
LIITE 5. LPSHP-päihde-ja mielenterveyspalveluiden asiantuntijatuki
LIITE 6. LSHPn alueen soten tulevaisuuden palveluprosessit_loppuraportti
LIITE 7. Palaute konsulttiselvityksistä kevät 2016 L-P
LIITE 8. Sote-Savotta -hanke-Case palveluseteli-esiselvitys-final-20161026
LIITE 9. Lapin Sote-Savotta -hanke-Case Ranua-final-20161213
LIITE 10. Case-Rovaniemen kotihoito-final-20161230
LIITE 11. Lapin Sote-Savotta-hanke-Case Posio-20170113-final
LIITE 12. Lähiesimiesten muutosjohtamiskoulutus raportti
LIITE 13. Osaaminen yhteistoiminnassa ja liikkeenluovutuksessa Liite 1.
LIITE 14. Yhteenveto tehtäväpalkoista NHG
LIITE 15. Innovaatiotoiminnan rakenne ja menetelmät_Heli Huhtamäki
LIITE 16. PESTEL-analyysi yritykset, innovaatiot ja valinnanvapauskontekstissa
LIITE 17. Yhteistyö ja osallisuus eri toimijoiden välillä_Jukka Hakola
LIITE 18. Ohjausrymän palaute hankkeen päättyessä

 
Tuensaaja vakuuttaa tässä loppuraportissa ja sen taustalomakkeissa antamansa tiedot oikeiksi.

 
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

 
22.12.2017 Maiju Kristiina Hyry

Yhteysjohtja

 
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti
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A70203 LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja
uudistaminen
 
Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteuma

Kustannukset Yhteensä €

1. Palkkakustannukset 871 785,79

2. Ostopalvelut 234 705,58

3. Matkakustannukset 36 635,42

4. Flat rate 130 767,88

Kustannukset yhteensä 1 273 894,67

Nettokustannukset yhteensä 1 273 894,67

 

Kustannusarvio yhteensä 1 504 960,00

Rahoitus Yhteensä € % nettokustannuksista

Kuntien rahoitus: ulkopuolinen
rahoitus 247 685,41 19,44

Kuntien rahoitus: tuensaajan
omarahoitus 8 464,63 ,66

Yhteensä 204 462,62 16,05

 

Rahoitussuunnitelma yhteensä 300 992,00
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